
   

 

 

                  

 

 

 

يتشرف مجلس ادارة نادى اصحاب الجياد بدعوة السادة االعضاء العاملين بالنادى الذين لهم حق حضور 
) اجتماع اول (  23/2/2017اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى المقررعقدها يومى الخميس الموافق 

 ى ( وذلك للنظر فى جدول االعمال االتى : )اجتماع ثان 24/2/2017والجمعة الموافق 

 

 التصديق على محضر االجتماع السابق .- .1

وبرامج النشاط وخطة العمل للعام  31/12/2016النظر فى تقرير مجلس االدارة عن اعمال السنة المنتهية فى  .2
 وتقرير مراقب الحسابات . 2017الجديد 

مرفقا بها تقرير بايرادات  31/12/2016ة المالية المنتهية فى اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للسن .3
 والتصويت على البند . 2017ومصروفات صندوق رعاية العاملين ومشروع الموازنة المالية لعام 

 تحديد مكافأة المدير التنفيذى . .4

 تحديد مكافأة مراقب الحسابات  .  .5

 لى البند .تقييم المطاعم واالمن والنظافة فى النادى والتصويت ع .6

بحد عشرة اآلف جنيها مصريا من خمسة اآلف جنيها الي لقبول االعضاء الجدد بالنادي  التبرع االنشائي رفع قيمة .7
 . عضو  2500اقصي 

تعديل الالئحة المنظمة لتأجير االسطبالت وبوكسات ايواء الخيول بالنادي وذلك بأضافة بند تحصيل قيمة ايجار  .8
 جنيه سنويا  بأعتباره من منافع االسطبل . 200بلغ المخزن الملحق باالسطبل بم

 األقلالنظر فى االقتراحات المقدمة من السادة االعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على  .9

 

 حيث يعقد                                         

 

حترى السراعة الثانيرة من الساعة العاشررة صرباحا شوف يبدأ التوقيع فى الكعلى ان  23/2/2017يوم الخميس الموافق 
بعرد االنتهراء  جردول االعمرالوسوف يتم مناقشة ( 1+  %50يكون االجتماع صحيحا بحضور االغلبية المطلقة )وظهرا 

النصراب القرانونى يلجرل االجتمراع الرى االجتمراع  اذا لرم يكتمرلفر من التوقيع بالكشوف في حالة حضور االغلبية المطلقة 
 .الثانى

 



 

 

 

 

ويكون يبدأ التوقيع فى الكشوف فى تمام الساعة العاشرة صباحا على ان  24/2/2017د يوم الجمعة الموافق يعق
) بالصالة العلوية تبدأ مناقشة جدول االعمال علي ان عضو ايهما أقل  1000أو  %20االجتماع صحيحا بحضور 

 .في تمام الساعة الخامسة مساءاالتسجيل االنتهاء من توقيع كشوف بعد  بالمدرج الكبير (

 2016جمعية العمومية هم االعضاء المسددين لالشتراك السنوى لعام علما بان االعضاء الذين لهم حق حضور ال -
على ان يكون السداد قبل خمسة عشر حتى تاريخ الجمعية العمومية  ةكامل سنةعلى عضويتهم العاملة  والذين مضت

 جتماع الجمعية العمومية .يوما من موعد عقد ا

+ الرقم القومى او رخصة النادىعضوية الخاصة بكال االجتماعين بموجب بطاقة يكون التوقيع فى كشوف الحضور  -
 السالح او رخصة القيادة او جواز السفر .

اك السنوى من قيمة االشتر %50زم المخالف بسداد مبلغ يعادل تيلعلى السادة االعضاء عدم التخلف عن الحضور و -
 .929/2013من القرار الوزارى  52المقرر يحصل مع االشتراك السنوى للعام التالى طبقا للمادةى 

 ال يجوز للعضو ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية او التصويت على قراراتها .  -

 المدير التنفيذى      

 أ/ حسام أنور                                                                                                                

 


